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www.horneoresany.sk

Čas sviatočný, výnimočný 

a zázračný, ktorý sa s nehou 

v tichosti blíži k nám. Do našich
domovov, príbytkov, do našich duší, 
pocitov.....k nám rodinám, deťom, 
príbuzným, priateľom a známym. Čas, 
kedy sa aspoň na chvíľu snažíme zastaviť 
sa a vychutnať si čaro Vianoc. Vianočné 
dni plné vône koláčov, kapustnice, 
smažených rýb a ostatných dobrôt 
precitnú do Štedrého dňa. Ten nech nám 
prináša pohodu a pokoj pri sviečkach 
Betlehemského svetla v kruhu našich 
najbližších.
Vianočné sviatky sú obdobím blížiaceho 
sa konca roka a očakávania toho nového. 
Prajem vám, aby vás ten nadchádzajúci 
rok 2016 sprevádzal len v pozitívnom 
duchu, ktorý vám prinesie viac pevného 
zdravia, viac síl a šťastia v každodennom 
živote, z lepšenie medziľudských 
vzťahov, harmónie a pochopenia. Nech 
vám vaše deti prinášajú len radosť a prí-
tomnosť vašich najbližších nech podporí 
vzájomnú dôveru a porozumenie.
        

Jarmila Petrovičová, starostka obce
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Pastier, na akého
sa nezabúda

Aký bol vinársky rok 2015?

Dňa 30.11. 2015 sa konala rozlúčková 
sv. omša v kostole Mena Panny Márie, 
kde veriaci a farníci sa dôstojne 
a s úctou rozlúčili so svojim duchov-
ným dekanom ThLic. Petrom Šimkom, 
ktorý odišiel na nové pôsobisko do 
Smoleníc. Počas svätej omše sa s deka-
nom Petrom Šimkom rozlúčila starost-
ka a za veriacich manželia Galoví.
Vážený pán dekan !
Ťažko mi je vyjadriť všetko v tejto 
chvíli, keď sa mám s Vami rozlúčiť po 
šiestich rokoch Vášho pôsobenia
v našej farnosti. Aj keď viem, že táto 
chvíľa raz musela prísť, zrazu sa zdá, že 
je to všetko akosi veľmi rýchlo. Šesť 
rokov ste boli súčasťou našich životov. 
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Separovaný zber 
Kalendár vývozu separovaného zberu:

· 28. január (štvrtok)

· 25. február (štvrtok)
· 24. marec (štvrtok)

Vrecia je potrebné zviazať a vyložiť pred 
domy do 7:00 hodiny v deň vývozu vriec

Kalendár podujatí
21. 12. Pondelok, 13:30, KD 

Vianočná akadémia ZŠ a MŠ
28. 12. Pondelok, 16:00, KD

  Novoročná kapustnica
  s vystúpením DUO YAMAHA

5. 1.     Utorok, 18:00, KD
             Vianočné trhi po Cíferski divadlo
30. 1.   Sobota
             3.ples ZRPŠ Horné Orešany
6. 2.     Sobota
             Reprezentačný ples BK Viktoria
12. 2.   Piatok
             Fašiangy, pochovávanie basy
29. 2.   Pondelok Odborná degustácia      

vín (MO SZZ Horné Orešany)
19. 3.   Sobota Verejná ochutnávka vín v   

KD Horné Orešany
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Pokračovanie zo strany 1

Zvykli sme si počúvať Vás, zamýšľať sa nad Vašimi 
myšlienkami, zvykli sme si na Vašu prítomnosť pri takmer všet-
kých akciách v obci.
Veľactený pán dekan, ako starostka obce Horných Orešian 
Vám z celého srdca ďakujem za Vaše duchovné pôsobenie
v našej farnosti na vysokej etickej, mravnej a morálnej úrovni. 
Ďakujem Vám za Vašu skromnosť a nezištnosť. Za to, že ste 
svoju činnosť vykonávali svedomito, s naplnením všetkých 
znakov vysokých duchovných hodnôt a rešpektovaním 
autonómnosti cirkevného aj svetského, teda obecného 
vedenia. Takýmto múdrym postojom ste si získali veľkú 
dôveru a autoritu farníkov aj ostatných občanov Horných 
Orešian a máte veľkú zásluhu na pokojnom živote
v našej obci počas Vášho pôsobenia u nás.
Pretože vyššie cirkevné kruhy rozhodli o Vašom preložení
z našej obce pre pozdvihnutie aj iných farností v rámci Trnav-
skej diecézy a žiadajú nás toto rozhodnutie rešpektovať, 
dovoľte mi, veľactený pán dekan, aby som Vám zaželala na 
Vašej budúcej pastierskej ceste veľa vnútornej sily, lásky, 
naplnených nádejí a svetla, ktoré Vás povedie na Vašej púti 
ďalej.  
Teraz, keď idete do nového prostredia, si uvedomujem, že 
Vaša zanietenosť a neúnavná práca s maximálnym nasadením 
vo všetkom, čo ste robili, sa podpísala i na Vašom zdraví. 
Nechali ste tu kus svojho života a verte, že na Vás v Horných 
Orešanoch nikdy nezabudneme a v našej obci budete vždy 
vítaní.  S láskou budeme na Vás spomínať a myslieť na Vás 
v modlitbách. V každom z nás zostane Váš úsmev, milé slová, 
Vaša spolupatričnosť v ťažkých chvíľach, keď človek 
potreboval povzbudenie a radu ako ďalej. Mali ste blízko ku 
všetkým. Deťom, mladým i tým, ktorí už prešli časť svojho 
života, či starkým, ktorí každý mesiac na prvý piatok čakali 
doma na Vás a Vaše slová.
Dôstojný pán dekan !
Dovoľte mi teda poďakovať v mene svojom i v mene všetkých 
farníkov za Vašu blízkosť, za Vaše príhovory a myšlienky, ktoré 
máme uložené v sebe. Za to, že viete a dokážete dar lásky, ktorý 
ste dostali, rozdávať tým, ktorí to potrebujú.  Ďakujeme za veľa 
vecí, ktoré sme sa od Vás naučili. Na záver môjho príhovoru 
Vám želám, aby Vám dal Pán Boh veľa zdravia a sily, aby ste 
mohli hlásať Sväté Písmo a viesť ľudí k láske k blížnemu. 
V novom pôsobisku  Vám prajeme veľa dobrých farníkov, 
milých a obetavých spolupracovníkov a veľa Božích milostí.

Jarmila Petrovičová, starostka obce

Pastier, na akého sa nezabúda

Dňa 1.12. 2015 sa konala sv. omša, na ktorej sme privítali 
nového p.  farára Milana Červenanského.

Vážený pán farár!
Otcom biskupom Vám bolo zverené posolstvo pôsobiť v našej 
farnosti. K tejto náročnej práci Vám v mene veriacich, v mene 
všetkých spoluobčanov, v mene obecného zastupiteľstva 
a v mene svojom želám veľa zdravia, božského požehnania 
a veľa vytrvalosti.
Želám Vám, aby ste sa navzájom spoznali s našimi veriacimi, 
spoznali ich mentalitu a ich silu vo viere. Zároveň si želám, aby 
sme sa k sebe vzájomne formovali, aby sme spoločne 
zdôrazňovali spoločenstvo lásky k Bohu a blížnemu. V mene 
všetkých občanov našej obce Vás srdečne vítame na novom 
pôsobisku a želáme Vám, aby ste sa v Horných Orešanoch 
dobre cítili, aby ste pokračovali v diele, ktoré tu zanechali Vaši 
predchodcovia.
                                                                                        

Posledné októbrové a prvé novembrové dni už tradične patria 
návštevám na cintorínoch. V tieto dni viac ako inokedy sme 
spomínali na našich drahých, ktorí nás navždy opustili. 
Navštevovali sme cintoríny, spomínali na našich blízkych, ale aj 
stretávali sa s rovesníkmi, alebo rodákmi, ktorí žijú niekde inde. 
Každý kto mal možnosť, našiel si tú chvíľku, aby mohol postáť 
pri hrobe svojich predkov, zaspomínať, zapáliť sviečku, či 
pomodliť sa...

Spomienky na tých, 
ktorí nás navždy opustili

Vitajte u nás
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Na sklonku roka zvyknú ľudia bilancovať, obzerať sa za 
uplynulými dňami. Keď premýšľam nad tým, ako sme rok 
2015 prežili my, FidliCanti, musím skonštatovať, že dosť 
netradične. Predovšetkým sme mali výnimočnú jar a leto. 
Nelietali sme kade-tade, ako je u ľudových muzík počas 
sezóny zvykom, ale zatvárali sme sa do skúšobne a do štúdia, 
lebo sme pre svojich priaznivcov chystali veľké prekvapenie. 
Zahryzli sme sa do rozsiahleho projektu, do CD s koledami.
A nie sami. Prizvali sme si hostí, našich priateľov z mužskej 
speváckej skupiny Záruby a ďalších nám blízkych hudob-
níkov. A navyše, po prvýkrát sme pripojili aj hlasy starých 
FidliCantov. VÁNOČNÉ CD je totiž darček k našim piatym 
narodeninám,  ktoré oslávime v zime. 
Ale nepredbiehajme. Kým sa CD narodilo, zvládli sme ešte dve 
veľké akcie. Od začiatku septembra sme sa každý piatok 
stretávali v KD s priateľmi, ktorým učaroval tanec, aby sme sa 
naučili tradičné orešanské tance od skúsených pedagógov 
pani Tonky Polákovej a pána Róberta Gombára. Do tanca nám 
hral Paľko Novák, umelecký vedúci MSS Záruby. Tanečnú 
školičku sme zorganizovali po prvýkrát s veľkými očakáva-
niami i obavami. No vysoká účasť a nadšenie tanečníkov dáva 
tušiť, že asi nie posledný. 
Spoločné fidlitancovanie vyvrcholilo 17. októbra na druhom 
ročníku Orešanského rínku ľudovej muziky, na ktorom sme 
predviedli nadobudnuté tanečné schopnosti. Na rínku s náz-
vom "Ked je Imrovi dobre, ide tancuvat..." už tradične čakala 
dobrá hudba, skvelá zábava, remeselnícke výrobky, chutné 
jedlo a výnimočné vínko od orešanských vinárov. Tento rok 
sme si ako hostí pozvali DFS Čerešenky, MSS Záruby, 
Karpatských valaškárov a FS Skaličan s ich výbornou muzikou. 

Leto s koledami, jeseň v tanci 
a na zimu Vánočné!

A do tanca nám zahrala ĽH Karpatskí Muzikanti. Zo srdca 
ďakujem všetkým, ktorí nám pomohli s organizáciou a priebe-
hom rínku.
No ani po zatvorení jeho brán sme si nedovolili zaháľať. Čakalo 
nás niekoľko vystúpení počas mesiaca úcty k starším. A na 
konci novembra, v prvý adventný víkend, sme s radosťou 
oslávili naše piate narodeniny. Ako inak - adventným 
koncertom a predstavením nového CD. Z VÁNOČNÉHO máme 
veľkú radosť , lebo sme doň ukryli nové koledy, ale aj tie, čo nás 
sprevádzajú od samého začiatku našej existencie. A tiež preto, 
že sa na ňom zúčastil rekordný počet účinkujúcich. Fakt, že nám 
ho pokrstil Miroslav Dudík, našu radosť posúva ešte vyššie.  Na  
adventnom koncerte nesmela chýbať ochutnávka orechových 
koláčov i vystúpenia vzácnych hostí, z ktorých mnohí sa v Ore-
šanoch predstavili po prvýkrát. Nálada bola vianočná a orieško-
vo voňavá a nám len zostáva dúfať, že adventný koncert a nové 
CD potešilo všetkých našich poslucháčov rovkako, ako nás. 
Momentálne prechádzame šnúrou predvianočných koncertov, 
ktoré ukončíme svätou omšou na Štefana. Minulý rok sme 
odohrali ľudovú svatú omšu ako pokus o zavedenie novej 
tradície. Tento rok by sme ju chceli zachovať s vierou, že sa nás 
bude na Druhý sviatok vianočný stretávať v kroji a pri ľudových 
piesňach každý rok stále viac a viac. Prosím, prijmite naše 
pozvanie a pridajte sa k nám. Veď všetci máme za čo ďakovať...  
A FidliCantské motto už poznáte: "Ludová pesnička je jak 
cifruvaná stužčička. Vine sa okolo nás, ozdobuje naše životy 
a spájá, pozvazuje dokopy staré z mladým, dávné z moderným, 
aby zme len spolu boli jako jedna rodzina."  
Taký bol uplynulý rok medzi nami FidliCantmi. Ďakujem ešte raz 
všetkým za pomoc a  priazeň a želám požehnané Vianoce
 a šťastné všetky nové roky!!!

Nebude núdza o prívlastky excelentný, výborný, ale aj 
priemerný. Rok 2015 bol extrémne horúci, niekoľko desiatok 
tropických dní ho zaradilo medzi najteplejšie od čias 
zaznamenávania počasia. V máji sme sa až neveriacky pozerali 
na vysokú násadu strapcov, ale koncom augusta bobuliam  
hrozil úpal.  Extrémne horúčavy vystriedal október s desiat-
kami litrov dažďovej vody a v niektorých vinohradoch zmaril 
časť úrody. Jesenný čas oberačiek ohrozovali premnožené 
kŕdle škorcov, ktoré jedno popoludnie takmer zatienili celú 
oblohu, avšak vinohradníci v Horných Orešanoch im nedovolili

Aký bol vinársky rok 2015 ?

ADVENT znamená príchod.
Dejiny ho čakali, dejiny sa ho dočkali.
My si už len tie dejiny pripomíname.

Pripomínanie je krásne,
keď to dejinne prežívame.

Dejinne hovorím preto,
lebo aj my píšeme dejiny ako ľudia,

veď každý z nás žije len okamžik prítomnosti.
Včerajšok je za nami,
zajtrajšok pred nami,

ale tú danú chvíľu prežívame tu a teraz.
A je dobré, ak ju prežívame naplno.

V tomto období advent vrcholí.

Andrea Gregušová, FidliCanti foto: Marek Boháček
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sadnúť a zachránili svoju úrodu. V Ohlajtách robila problém aj 
vysoká zver a  časť úrody zožrala. 
Oberačka napokon dopadla dobre, ročník budeme označovať  
superlatívmi – historická úroda, krásna cukornatosť.
Odborníci radia ročník 2015 medzi tri najkrajšie za posled-
ných pätnásť rokov: sú to 2009, 2011 a 2015. 
Črtá sa vynikajúci ročník, samotné vína ukážu, aký bol ročník. 
Prezentovať to môže aj každý vinár na výstave vín, ktorá bude 
pre verejnosť v Horných Orešanoch dňa 19. marca 2016.

Ing. Marko Novák, CSc.

Európska komisia schválila projekt „Aktívne protipovodňové 
opatrenia“ z dielne Ministerstva vnútra SR, vďaka ktorému 
záchranné zložky na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni 
dostali k dispozícii špeciálnu techniku na znižovanie povod-
ňových rizík a tiež zmierňovanie následkov záplav.
Medzi vybranými obcami, ktoré dostali lokálne balíky 
protipovodňovej techniky a boli vytypované na základe miery 
povodňového rizika je i naša obec Horné Orešany.
Protipovodňový vozík s technikou dňa 22. októbra 2015 
slávnostne prevzala od podpredsedu vlády SR a ministra

v n ú t r a  S R  R ó b e r t a  
Kaliňáka starostka našej 
obce Jarmila Petrovičová 
spolu s dobrovoľnými 
hasičmi. Tento prívesný 
vozík je vybavený elektri-
ckým kalovým čerpad-
lom, motorovým kalo-
vým čerpadlom, plávajú-
cim čerpadlom, elektro-
centrálou, protipovod-
ň o v ý m i  z á b r a n a m i  
v celkovej dĺžke 40
metrov a ďalším potreb-
n ý m  š p e c i á l n y m  
náradím.

Mgr. Martin Korch,  poslanec OZ, veliteľ DHZ Horné Orešany

Na povodne sme už lepšie
pripravení a hlavne vybavení

Po dvojročnej prestávke sa Občianske združenie LOMOZ bude 
opäť uchádzať o vaše 2 % z dane.  Vďaka týmto prostriedkom sa 
nám na konci roka 2014 podarilo úspešne ukončiť projekt 
Náučné tabule a osadiť ich v centre obce pri kostole. Náš druhý 
plánovaný projekt bude z trošku iného súdka a bude sa týkať 
nie pozdvihnutia ducha, ale tela. Pôjde o outdoorový fitnes 
park so strojmi na cvičenie s vlastnou váhou, ktorý plánujeme 
vybudovať v okolí betónovej plochy v areáli TJ Iskra.
Tieto parky sú v súčasnosti veľmi obľúbené a využívané 
širokou verejnosťou. Sme si istí, že v obci plnej aktívnych ľudí, 
akou Horné Orešany istotne sú, si atrakcia tohto typu nájde 
svoje uplatnenie. S týmto naším zámerom boli oboznámení aj 
poslanci obecného zastupiteľstva.
Predpokladané náklady na zakúpenie troch strojov sú 2000 € 
plus náklady na ich osadenie, úpravu terénu a podobne. 
V druhej fáze by sme radi park rozšírili o ďalšie dva stroje. 
Všetko, samozrejme, závisí od množstva získaných financií. Za 
všetky vaše príspevky vopred srdečne ďakujeme!

Text: Katarína Boháčková, LOMOZ o.z., 

Outdoorový fitnes park už aj u nás

ilustračné foto

Určite vám neuniklo, že vodná nádrž Horné Orešany sa po 25 
rokoch od svojej výstavby dočkala prvého kompletného 
vypustenia. Stavba tohto vodného diela sa začala v roku 1988 
za účelom zmiernenia povodňových prietokov, zlepšenia 
prietokov v období sucha, výroby elektrickej energie a závlahy 
pozemkov. Plánované vypustenie sa uskutočnilo v rámci revízie 
a kontroly dnových výpustí, hrádzneho telesa, ako aj samotnej 
hrádze z dôvodu ochrany nás, obyvateľov žijúcich pod 
priehradou.
Vodná nádrž má objem 3,8 milióna kubických metrov na 
ploche takmer 50 hektárov a maximálnu hĺbku 18,3 metra. Jej 
vypúšťanie sa uskutočňovalo presne podľa harmonogramu 
počas celého leta, pričom jej úplné vypustenie bolo 
naplánované na 27. októbra.
S tým súvisí aj výlov rýb, ktorý prebiehal od 13. do 19. októbra. 
Vylovené ryby boli prerozdelené do vodných nádrží Boleráz, 
Suchá nad Parnou a Buková. Trofejné ryby previezli do VN 
Dolné Dubové. Časť rýb sa „komoruje“ na rybničnom hospo-
dárstve v Hornej Krupej a budú opäť nasadené ihneď po 
napustení vody do našej priehrady.
Na výlove sa každý deň v ťažkých podmienkach - v daždi, zime 
a v nánosoch blata - zúčastňovalo 60 rybárov a dobrovoľníkov. 

Vypúšťanie a výlov priehrady
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Z priehrady vylovili až 21 ton rýb. Medzi najväčšie patrili 95 cm 

– 15 kg kapor, 120 cm – 13,5 kg šťuka, 120 cm úhor a sumec 

s dĺžkou 225 cm a hmotnosťou 82 kg! “Z vôd priehrady sme 

vylovili celkom 21 387 kg rýb v hodnote viac ako 59 000 eur. 

Väčšina z týchto rýb putovala na zarybnenie iných revírov 

Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trna-

ve,” uviedol tajomník MsO SRZ Trnava Tomáš Dobrovodský.
Rybolov na priehrade sa opäť začne až v roku 2017. Je totiž 
potrebné, aby sa dovtedy zregeneroval ekosystém, keďže 
takéto vypustenie predstavuje veľký zásah. Najviac zastúpe-
nými rybami na našej priehrade sú kapor, zubáč, sumec 

a šťuka.

Text a foto Marek Boháček, LOMOZ o.z.

Po takmer 25 rokoch prevádzky vodnej nádrže v Horných 
Orešanoch prišiel čas na jej vypustenie a vykonanie plánovanej 
revízie. Prázdne dno nádrže odhalilo niekoľko zaujímavých stavieb  
z minulosti, ktoré doposiaľ voda nerozhlodala.

Tajomstvá Hornoorešianskej priehrady

Na fotografiách je vidieť drevený hangár, ktorý patril  
stredisku bezmotorového lietania Horné Orešany 
prevádzkovanému v rokoch 1936–1952.

K letisku, ktoré malo svahový charakter, viedol cez potok Parná 
„Letecký most“ a tiež  bol zaplavený

Základy leteckých hangárov zaplavené v roku 1991

Most, po ktorom sa chodilo aj do Chemiky.
Po rokoch sa opäť niekoľko dní dalo po ňom poprechádzať.

Na letisku prebiehala letecká činnosť pätnásť rokov. Činnosť 
nadšencov leteckého športu na letisku v Horných Orešanoch 
zanechala trvalé spomienky, lety nad svahmi Malých Karpát v trvaní 
10 až 15 hodín v priebehu jedného letového dňa neboli zriedka-
vosťou. Najvyšší stupeň leteckej kvalifikácie z Hornoorešancov 
dosiahol Ing. Simeon Hodulík, ktorý pôsobil aj ako učiteľ bezmotoro-
vého lietania.

Ing. Marko Novák, CSc.



Harmonogram vývozu KO  a TRIEDENÉHO ZBERU  na rok 2016 v obci : 

Po: Ut: St: Št: Pi: So: Ne: Po: Ut: St: Št: Pi: So: Ne: Po: Ut: St: Št: Pi: So: Ne:

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6

11 12 13 14 15 16 17 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13

18 19 20 21 22 23 24 15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20

25 26 27 28 29 30 31 22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27

29 28 29 30 31

Po: Ut: St: Št: Pi: So: Ne: Po: Ut: St: Št: Pi: So: Ne: Po: Ut: St: Št: Pi: So: Ne:

1 2 3 1 1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

30 31

Po: Ut: St: Št: Pi: So: Ne: Po: Ut: St: Št: Pi: So: Ne: Po: Ut: St: Št: Pi: So: Ne:

1 2 3 1 2 3 4

4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 11

11 12 13 14 15 16 17 8 9 10 11 12 13 14 12 13 14 15 16 17 18

18 19 20 21 22 23 24 15 16 17 18 19 20 21 19 20 21 22 23 24 25

25 26 27 28 29 30 31 22 23 24 25 26 27 28 26 27 28 29 30

29 30 31

Po: Ut: St: Št: Pi: So: Ne: Po: Ut: St: Št: Pi: So: Ne: Po: Ut: St: Št: Pi: So: Ne:

1 2 1 2 3 4

3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11

10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 11 12 13 12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20 21 22 23 14 15 16 17 18 19 20 19 20 21 22 23 24 25

24 25 26 27 28 29 30 21 22 23 24 25 26 27 26 27 28 29 30 31
31 28 29 30

vývoz triedeného zberu

vývoz komunálneho odpadu

PAPIER - noviny, časopisy, letáky, lepenka, katalógy,  - papier kopírovací,brúsny,voskový,od samolepiek

knihy bez tvrdých dosiek šanóny a zakladače s kovovými sponami

PLASTY - PETfľaše od nápojov, fólia, obaly od čist.prostriedkov,  - plastové kelímky od jogurtov, plastové poháriky,

drogérie,  igelitové tašky  jednorázový riad, polystyrén

KOVY - konzervy od potravín, plechovky od nápojov  - keramika, zrkadlá, sklo

TETRAPAKY - krabice od nápojov  - odevy a iný textil

.A.S.A.Trnava, spol. s r.o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava, tel.: 033/3240600         www.asa-group.com        email: asatrnava@asa.sk

   ako je určené v tomto letáku, vrecia je potrebné vyložiť  v deň vývozu do 6:30

Do triedeného zberu patria:  Do triedeného zberu nepatria: 

 - Fľaše a poháre zo skla zbierajte do kontajnerov alebo zvonov umiestnených v obci

júl 16 august 16 september 16

 - PETfľaše prosíme zošľapovať

 - osádka zberového vozidla je oprávnená neodobrať vrecia, v ktorých sa budú nachádzať iné odpady, 

január 16 február 16 marec 16

apríl 16 máj 16 jún 16

oktober 2016 november 16 december 16

Ak termín vývozu pripadne na sviatok, vyhradzujeme si 

právo na zmenu termínu!  Obec bude o prípadnej zmene 

včas informovaná !
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Žijeme!!! V našej obci sa hrá naďalej piata liga! Máme dve 
fungujúce mládežnícke mužstvá! 
S týmto radostným konštatovaním vás milí športoví priatelia 
opäť zdravíme zo stránok Hornoorešana. Pred začiatkom tejto 
sezóny sme stáli pred rozhodnutím, čo s futbalom v obci. 
Donútila nás k tomu nepriaznivá mienka o našom o.z., hráčska 
a finančná situácia, ale aj personálne otázky vo výkonných 
orgánoch klubu. Nedostatočný počet hráčov v A-mužstve
a kategórii žiakov nás nútili premýšľať, kde a či vôbec prihlásiť 
tieto oddiely do súťaží. Napriek všetkým ťažkostiam a problé-
mom sa to podarilo, najmä vďaka funkcionárom, hráčom, 
verným fanúšikom a sponzorom. Veľké poďakovanie patrí aj 
rodičom našich najmenších futbalistov. 
A keďže teda máme aj tento krát čo hodnotiť, poďme na to. 

Futbalové 
zmŕtvychvstanie!

Už sa znova blíži vianočný čas. Na adventnom venci postupne 
zapaľujeme sviece, obchody sú plné ľudí, v mestách a väčších 
dedinách sa konajú vianočné trhy, koncerty. Atmosféra Vianoc 
nás sprevádza na každom kroku.
Naša škola sa tiež odela do vianočného šatu, na chodbe máme 
vyzdobený vianočný stromček a každá trieda svojou výzdobou 
pripomína blížiace sa Vianoce. Deti v materskej škole si vychut-
nali príchod Mikuláša aj s mikulášskou nádielkou a teraz sa už 
pripravujú na slávnostnú akadémiu. Aj mladší žiaci školy 
zavítali do Trnavy na mikulášske kultúrne podujatie. Panie 
učiteľky spolu s pani vychovávateľkou pripravili pre žiakov 
zdobenie perníčkov a vianočného pečiva a pečenie oblátok. Aj 
veľkí žiaci sa pripravujú na vianočné vystúpenie, ktoré bude 
trošku iné,  netradičné.

Je už starým zvykom v tejto vzácnej chvíli, želať si navzájom 
mnoho zdravia, sily a nech pokoj, láska vládne svetom,
toto želáme dospelým aj deťom. 

Zamestnanci ZŠ s MŠ

Dni za dňom sa míňajú, čas uteká, a preto mi dovoľte pozvať 
Vás na slávnostnú akadémiu, ktorú  poriada Obec Horné 
Orešany spolu so školou. Pozývame všetkých do 
kultúrneho domu dňa 21.decembra o 16.30 hod.

Škola

Ten, kto prechádzal 21. novembra 2015 okolo Kultúrneho 
domu v Horných Orešanoch, určite zacítil príjemnú vôňu 
klasických dedinských zabíjačkových špecialít. Táto vôňa 
prilákala množstvo našich občanov, ale aj cezpoľných, aby si 
zabíjačkové dobroty vychutnali na už na siedmom ročníku 
tejto milej tradície, ktorú každoročne pripravuje Dobrovoľný 
hasič-ský zbor Horné Orešany v spolupráci s Obecným 
úradom Horné Orešany. Občania si pochutnávali na pečenom 
mäsku, jaterniciach, krvavniciach, zabíjačkovej kaši, 
kapustnici. K tomu pohár dobrého vínka, posedenie s priateľ-
mi a známymi pri živej hudbe a výsledkom bolo vydarené 
sobotňajšie popoludnie v Horných Orešanoch.

Mgr. Martin Korch, poslanec OZ, veliteľ DHZ Horné Orešany

Hornoorešanské zabíjačkové hody

Fašiangy
Obecný úrad Horné Orešany Vás všetkých srdečne  pozýva na 
program plný spevu, tanca a humorného slova, spojený so 
zvykmi pochovávania basy.

12. februára 2016, t. j. v piatok
Kultúrny dom Horné Orešany 

Tešíme sa na Vás!
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Naši muži zobrali oprate do svojich rúk, a to do slova a do 

písmena. Pred sezónou si vyriešili  hráčske aj trénerské otázky. 

Dotiahli sa nové posily (Peter Zajíček, Lukáš Cuninka) no a  na 

druhej strane sa ohlásili aj bývalí hráči ochotní v prípade núdze 

pomôcť (Peter Hodulík, Michal Krutý, Rastislav Nídel). Z našich 

odchovancov sme v Áčku privítali Filipa Blaža, Jakuba 

Krupanského a Martina Mekkého. Okrem toho na domáce 

zápasy posilňujú Á-čkarské rady ostaršení dorastenci. Čo sa 

týka angažovania nového trénera, chlapci sa zhodli že to 

zvládnu sami pod vedením jedného z nich – Patrika Malého. 

A ako to s nimi vyzerá? Po trinástich odohraných dueloch majú 

muži na konte 19 bodov a tak budú zimovať na ôsmej priečke 

tabuľky. Mužstvo, ktorému mnohí predpovedali vypadnutie do 

okresnej súťaže má potenciál aj na vyššie priečky. Za zmienku 

stojí päťzápasová víťazná séria, čo Orešany už pár rokov 

nezažili. Dobrá partia a odhodlanie pobiť sa o dobrý výsledok – 

to je tá správna futbalová chémia, ktorá môže predzna-

menávať niečo pozitívne do jarnej časti.

Na záver sa patrí ešte raz všetkým, ktorí nám akýmkoľvek 

spôsobom  napomohli počas celého kalendárneho roka 2015 

poďakovať: hráčom, trénerom, sponzorom, OcÚ, hospodárke, 

funkcionárom a všetkým verným fanúšikom. Vyzdvihnúť nad 

všetkých však treba dvoch bývalých dlhoročných funkcio-

nárov a členov TJ ISKRA p. Jaroslava Zachara st. – momentálne 

správcu hracích plôch a p. Michala Blaža, ktorých srdiečka stále 

bijú pre našu TJ. Ich ochota kedykoľvek napomôcť a vyriešiť 

akýkoľvek technický problém v areáli TJ môže byť príkladom 

pre každého z nás.  VŠETKÝM  ĎAKUJEME !!!

Všetkým Vám  výbor TJ ISKRA  praje  príjemné prežitie 

Vianočných sviatkov v kruhu svojich rodín a svojich najbližších. 

Športu zdar!!!       Výbor TJ

Piata dorastenecká liga – počet prihlásených mužstiev 12 zo 

16, slovom dvanásť zo šestnásť. Aj to svedčí o tom,  aké 

náročné je robiť futbal pri takto tvrdo nadstavených 

podmienkach. Finančná náročnosť a nedostatok chlapcov už 

položili nejedno mužstvo. Ale poďme k našim. Novým 

trénerom dorastu sa stal počas letnej prestávky Tomáš 

Ostrihoň, jeho asistentom je pán Mário Novák. Na rozdiel od 

iných obcí, u nás sa momentálne tešíme pomerne silnej 

generácii dorastencov. Mladí sa postupne zapracovávajú, 

starší sa stali oporami a dokonca niektorí z nich už okúsili aj 

Áčkársky chlebík: Mekký, Lisický, Pekarovič a Krchnavý. 

Spomínaní chlapci majú vybavený striedavý štart a ich výkony 

nás tešia na oboch frontoch. Myslím že sa zhodneme, ak 

poviem že hra dorastu má hlavu a pätu, na čom má svoju 

zásluhu nielen hráčsky materiál, ale aj tréner. Chlapcom 

prajeme, aby predvádzali len také výkony, aký bol ten domáci 

hodový so Smolenicami. Po jesennej časti sa dorastenci 

nachádzajú na 6. priečke, so ziskom 16 bodov. K uvedenému 

pripájame tabuľku:

Ako to vyzerá u našich najmenších? Vďaka už spomínaným 

rodičom sa nazbieral krásny počet žiakov, takmer 20. Novým 

trénerským duom sa stali Dušan Blažo st. a Martin Volner. 

Najmladších si zobrala pod patronát Lenka Kováčová. 

Tréningová dochádzka bola spočiatku slabšia, čo sa dá 

pripísať letným prázdninám, no v súčasnosti je stabilizo

vaná. No a čo výsledky? Naše mladé pušky okupujú spodné 

priečky tabuľky, momentálne sú s tromi bodmi na trinástom 

mieste. Dôležité je ale spomenúť, že majú veľkú radosť z hry, 

 Žiaci –  4. liga  Z  V  R  P Skóre Body

1

 
Boleráz

 
13

 
12

 
1

 
0 109:8 37

2

 

Zeleneč

 

13

 

12

 

1

 

0 85:7 37

3

 

Suchá n/P

 

13

 

9

 

0

 

4 96:18 27

4

 

Kopánka Trnava

 

13

 

8

 

2

 

3 51:22 26

5

 

Krakovany

 

13

 

8

 

1

 

4 35:33 25

6

 

Modranka

 

13

 

7

 

2

 

4 33:22 23

7

 

Zavar

 

13

 

7

 

1

 

5 49:30 22

8

 

Smolenice

 

13

 

6

 

1

 

6 40:38 19

9

 

Veľké Kostoľany

 

13

 

6

 

0

 

7 32:43 18

10 Dolná Krupá 13 4 0 9 25:67 12

11 Trakovice 13 3 0 10 20:49 9

12 Leopoldov 13 3 0 10 19:66 9

13 Horné Orešany 13 1 0 12 7:105 3

14 Jaslovské Bohunice 13 0 1 12 5:98 1

 

 
Dorast 5.liga -

 
západ

 
Z

 
V

 
R

 
P Skóre Body

1

  
Mokrý Háj

 
11

 
9

 
2

 
0 53:23 29

2

  

Rohov

 

11

 

7

 

2

 

2 38:15 23

3

  

Jablonica

 

11

 

6

 

2

 

3 34:26 20

4

  

Moravský Svätý Ján

 

11

 

6

 

1

 

4 36:26 19

5

  

Suchá nad Parnou

 

11

 

6

 

1

 

4 30:24 19

6

  

Horné Orešany

 

11

 

4

 

4

 

3 44:33 16

7

  

Krakovany

 

11

 

4

 

3

 

4 38:29 15

8

 

Gbely

 

11

 

5

 

0

 

6 33:24 15

9 Šaštín - Stráže 11 4 1 6 23:30 13

10 Kátlovce 11 3 1 7 14:44 10

11 Smolenice 11 1 2 8 13:40 5

12 Chtelnica 11 0 3 8 9:51 3

 Muži 5.liga -západ  Z  V  R  P Skóre Body

1

 
SPARTAK Stráže

 
13

 
10

 
1

 
2 38:9 31

2

  

Hlohovec

 

13

 

8

 

3

 

2 38:14 27

3

  

Zvončín

 

13

 

7

 

5

 

1 42:14 26

4

 

Trebatice

 

13

 

7

 

3

 

3 33:12 24

5

  

Gbely

 

13

 

7

 

2

 

4 27:22 23

6

 

Oreské

 

13

 

7

 

2

 

4 24:22 23

7

  

Veľké Kostoľany

 

13

 

5

 

4

 

4 11:11 19

8

 

Horné Orešany

 

13

 

6

 

1

 

6 22:33 19

9

 

Križovany nad 
Dudváhom

 

13

 

6

 

0

 

7 23:29 18

10 Drahovce 13 5 1 7 21:24 16

11 Moravský Svätý Ján 13 4 2 7 25:31 14

12 Mokrý Háj 13 4 0 9 24:30 12

13 Krakovany 13 2 1 10 10:38 7

14 SLOVAN Šaštín 13 0 1 12 10:59 1
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V štvrtom štvrťroku sa do našej obce prihlásili: 

Ing. Matúš Pizúr, č. 465

Dušana Adamusová, č. 465

Michal Štofej, č. 818

Lucia Štofejová, č. 818

Gréta Štofejová, č. 818

Štyria občania sa z našej obce odhlásili

Narodili sa:

Dominik Kánya, Horné Orešany č. 624

Ema Herchlová, Horné Orešany č. 591

Maxim Mrenica, Horné Orešany č. 504

Zomreli:

Anna Zacharová, 85 r.

Klaudius Horváth, 72 r.

Manželstvo uzavreli:

Andrej Pekarovič, Horné Orešany 

a  Mária Indrišková, Trnava

Miloš Zachar, Horné Orešany 

a  Dagmar Kozinková, Urmince

Peter Bačík, Horné Orešany

a  Viera Valkovičová, Nová Dedinka

Marek Štibraný, Horné Orešany

a  Júlia Petrovičová, Horné Orešany

Hornoorešan 4/2015

Evidencia obyvateľov

Jubilanti

Ing. M. Novák, CSc., J.Petrovičová, M. Zachar

50 rokov

Stanislav Belica

Peter Cisár

Anastázia Danišová

Mária Kostková

Róbert Kučera

Jozef Novák

Milada Obúlaná

60 rokov

Kvetoslava Blažová

Ing. Eva Hrozányová

Jozef Štefanička

70 rokov

Anna Púchla

80 rokov

Imrich Hodulík

Štefan Novák

90 rokov

Cyril Krajčovič

P O Z V Á N K A
Obecný úrad Horné Orešany pozýva všetkých občanov na 

novoročnú kapustnicu, ktorá sa bude podávať v  
Kultúrnom dome v Horných Orešanoch, 

dňa 28. decembra 2015 (v pondelok).
Začíname o 16. 00 hodine hudobným vystúpením skupiny 

DUO YAMAHA, 
po ktorom sa bude podávať kapustnica a varené vínko.

Srdečne Vás všetkých pozývame!
                                                                                                  OcÚ

pre klavír a spev zozbieral: Ing. F. Vavro

Orešanský kostel nový - allegro

„Orešanské pesnyčky v nárečí“
Piesne z Horných Orešian

1.  Orešanský kostel nový. Kolo neho šíry les

Ešče sa podzívam, ešče sa podzívam, či moj milý prinde dnes.

2. Prinde, prinde, aj print mosí na svém vraném koníčku,

ešče si pripína, ešče si pripína na lavý bok šabličku.

3.  A ket si šabličku pripal na Aničku zavolal,

zbohol budz ty milá, holubenka sivá, už som sa ci zverboval.

Cíferské ochotnícke divadlo
uvádza jednoaktovku

Autor: Dušan Caja
5. januára 2016 o 18,00 hod. 

v Kultúrnom dome HORNÉ OREŠANY

Dójdzite! Dozvíte sa:

... prečo volakerí Cíferané nosili pet širákóf na hlave

...kerá pesnička sa spívala na Vánoce

...ako prezident Gottwald kvóli Cíferanom scel skočit do ohna

Vstupné dobrovoľné

VÁNOČNÉ TRHI PO CÍFERSKI

Príspevky do novín je možné zasielať na email: saskova@horneoresany.sk
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